
 

1) (valor 1,5) “Era Mesozóica - É a era posterior à paleozóica e a antecessora da cenozóica. É bastante conhecida como 

a Idade dos Répteis por causa do aparecimento dos dinossauros neste período, além dos moluscos. O clima do planeta 

neste período era quente, uniforme e tendia para o resfriamento dos pólos. Já se podia observar a formação dos 

continentes do sul. Esta era teve duração aproximada de 140 a 160 milhões de anos que se dividem em períodos 

denominados Triássico, Jurássico e Cretáceo. Durante estes períodos ocorreram grandes transformações no cenário do 

planeta como a extinção dos dinossauros, a proliferação de amonitas, que também foram extintos, o surgimento das aves, 

peixes, mamíferos e plantas angiospermas.” 

Com base no texto acima, nas aulas deste bimestre e no filme “Wild Europe”, que apresentou de forma clara a evolução 

da formação da porção ocidental do continente eurasino, explique porque o continente europeu apresenta grande 

diversidade de relevos, minerais e depósitos sedimentares. 

 

2) (valor 1,5) A superfície terrestre é composta por irregularidades e apresenta-se de formas diferentes em todo o planeta. 

Essas modificações são causadas especialmente pelos agentes modeladores do relevo que agem internamente ou 

externamente na superfície do globo. O relevo europeu enquadra-se nesta regra e analisando sua configuração atual, 

resultado de milhões e milhões de anos de processos erosivos e deposicionais, é constituído basicamente por três unidades 

de relevo. Quais são elas? Qual a origem de cada uma destas unidades (incluindo suas subdivisões)? 

 

3) (valor 1,0) Faça um quadro comparativo entre a África Ocidental, África Setentrional e a Europa Ocidental, com 

relação a qualidade de vida, recursos minerais e vegetação. 

 

4) (valor 1,5) O continente europeu é um dos menores continentes do globo, superando somente a Oceania. Ocupa uma 

área territorial de 10.530,751 km2 que corresponde a 7% das terras emersas do planeta e possui uma particularidade, está 

fisicamente ligado à Ásia. Sabendo disso, o botânico indiano Holhandu Haltu embarcou no helicóptero de sua 

universidade para realizar uma viagem técnico-científica, com o objetivo de listar todos os tipos climáticos e de vegetação 

da porção ocidental da Europa. Partindo da capital portuguesa Lisboa, o pesquisador descreveu um percurso em linha 

reta, diretamente até a cidade de Helsinque (sul da Finlândia). 

a) Por quais climas o pesquisador passou, tomando como ponto de partida a capital Lisboa? 

b) Por quais dobramentos modernos o pesquisador cruzou? 

c) Sabendo que o pesquisador é um renomado botânico, em qual região pelo qual o cientista cruzou durante sua viagem, 

ele indicaria para o plantio de vinhas e oliveiras? Por quê? 

 

5) (valor 0,5) Complete a tabela utilizando seus conhecimentos em clima e relevo, conforme os exemplos: 

País Região na Europa onde se 

encontra 

Clima predominante Relevo predominante 

 

a) Inglaterra 

 

Setentrional Ocidental  Planícies sedimentares 

b) Alemanha 
 

 
 Planaltos e Alpes 



c) Itália 
 

 
Mediterrâneo  

d) Grécia 

 

Meridional 

 

  

e) Noruega 
 

 
  

 

6) (valor 1,0) Explique o que é Apartheid e Plantation? 

 

7) (valor 2,0) Utilizando seus conhecimentos em vegetação européia, explique as duas vegetações representadas nas 

imagens abaixo, descrevendo onde elas podem ser encontradas, e quais suas principais características. 

 

  
Típica vegetação encontrada na região central da França Vegetação encontrada na região norte da Rússia 

 

8) (valor 1,0) Logo após ligar seu computador, um escritor de livros de geologia européia descobriu que seu computador 

havia sido infectado por um vírus. Após muito trabalho conseguiu recuperar quase todos seus arquivos originais, no 

entanto, o texto abaixo não pode ser totalmente recuperado e algumas palavras e frases foram alteradas. Quais foram as 

alterações que o vírus fez neste trecho do livro? Explique o que foi mudado e qual seria o texto correto. 

“O litoral da Europa é pouco recortado, favorecendo a instalação de portos, a navegação e o comércio entre os países 

da região leste e oeste da Europa. O continente possui ainda pequeno número de penínsulas e ilhas de extensões diversas 

isolando mares interiores, e desta forma, disponibilizando grandes áreas para a exploração de recursos minerais, 

dificultado pelo pequeno número de rios na porção central do continente.” 

 

 


